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 املقدمة:

وز  التضع  الس نويةارة  اخملططات  الابتدايئ،  التعلمي  ملرحةل  ومفتشني  أ ساتذة  املربني،  أ يدي  بني  الوطنية  يف  الاس تثنائية    رتبية  البيداغويج  للتقومي  الس نوية  واخملططات  التعلامت  لبناء 

 . 2021/2022، للس نة ادلراس ية مرحةل التعلمي الابتدايئ 

س وتعّد هذه اخملططات أ داة مهنجية ترتمج املن شأ هنا اجه املقررة ملرحةل التعلمي الابتدايئ يف  عىل ختطيط التعلامت وتقرتح املساعي البيداغوجية واملوارد التعلمية اليت من  ريورة تساعد 

دماج القمي أ و الكفاءات  بيداغويج. كام تعد أ داة رئيسة للتحّّك يف جناعة خمتلف التعلاّمت، املعرفيبناء الكفاءات املس هتدفة يف أ ي مس توى من مس توايت الفعل ال  ة واملهنجية، وحسن ا 

 ج، ويف سريورة التناول ومراحل التقومي والتعديل والعالج. املس تعرضة املرصودة يف املهنا 

مضن   درايس  لربانمج  شامل  خمطط  التعلامت  لبناء  الس نوي  اخملّطط  ن  التعلّ ا  املس توايت  من  ملس توى  الشامةل  الكفاءة  حتقيق  ىل  ا  يفيض  تربوي،  الكفاءات  مرشوع  من  انطالقا  مية، 

متكن  يقة خاصةطع التعلمية املتاكمةل. فهو القاعدة ال ساس ية لتوزيع املوارد املعرفية عىل املقاطع. ومنه، فا ن اخملطط الس نوي للتعلامت وث اخلتامية للميادين، ويُبىن عىل مجموعة من املقا

 اختياراته.   فيه  جيري اذلي وال طار تعلميه، ينبغي املهناج بيرس، وتوحض هل ما ال س تاذ من قراءة

عداده:   وقد روعي عند ا 

دماجية( بشلك منسجم ومنتظم؛  -  هيلكة تساعد عىل حتقيق الكفاءات املسطرة يف املهناج بواسطة وضعيات )تعلمية، ا 

 حتديد احملتوايت مكورد من املوارد اليت ختدم الكفاءة؛  -

 احرتام وترية التعمل وقدرات املتعمل واس تقالليته.  -

عداد هذه اخملططات الس نويلقد مت ال خذ بعني الاعتبار    عدة اعتبارات ويه: ة الاس تثنائية  يف ا 

)كوفيد  - املس تجد  كورون  فريوس  انتشار  جراء  بدلان  يعيشها  اليت  والصحية  الوابئية  الوضعية  ظل  يف  لدلراسة  الاس تثنايئ  التفوجي 19-التنظمي  خصائص  عىل  يقوم  واذلي   ،)

 ج الرتبوية الفرعية وعىل التباعد اجلسدي؛والتناوب بني ال فوا

 التوقيت اخملصص لدلراسة ابلنس بة لل فواج الرتبوية الفرعية؛ تقليص  -

 داغويج.  تنظمي الس نة ادلراس ية يف ثالثة فصول وما انبثق مهنا من حتديد عدد ال سابيع اخملصصة لدلراسة الفعلية سواء للتعلامت أ و للتقومي البي -

 



 

  
 2                                                                                        وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال

 

بعني ال خذ  مت  املالحظ  كام  ادلراس ية  الاعتبار  الس نة  خالل  املسجةل  ابلنس بة    2020/2021املنقضية  ات  أ و  التعلمية  للسريورة  ابلنس بة  سواء  التعلميية  املناجه  تنفيذ  مس توى  عىل 

 ملس توى تناول التعلامت واملوارد املعرفية املسخرة.  

لك مادة مقررة لجمال تعلميي  أ و    مقطع أ و ميدان  لامت يف ك تع ل املوارد املعرفية ال ساس ية واملهيلكة ل ىل  ركز عسوف تللتعلامت  من هذا املنطلق، فا ن اخملططات الس نوية الاس تثنائية  

 . يف مرحةل التعلمي الابتدايئ، واليت من شأ هنا حتقيق الكفاءات املس هتدفة

رساء التعلامت والتحقق   تؤطر مبعايري تسمح بتقومي التعلامت  من مناء الكفاءة، ينطلق من الكفاءة اخلتامية اليت  أ ما اخملطط الس نوي للتقومي البيداغويج، فهو خمطط مواكب لسريورة ا 

يسمح هذا اخملطط بتعديل وحتسني التعلامت من   املرتبطة مبركبات الكفاءة املسطرة يف املهناج واليت تس هتدف اجلوانب الثالثة: اجلانب املعريف، واجلانب املهنجي واجلانب القميي. كام

 ة البيداغوجية لس تدراك النقائص والثغرات املسجةل دلى املتعلمني.  ملالحظات والتوجهيات الرتبوية، وبتنظمي حصص املعاجلخالل ا

 يداغويج.  علامت والتقومي الب نؤكد يف ال خري عىل أ ّن القراءة الواعية لهذه اخملططات ودراس هتا واحلرص عىل تطبيق ما جاء فهيا، سيسامه بال شك يف ترقية فعالية الت

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 3                                                                                        وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال

 

 

 

 تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات 

نة  امليادين  نة  05الس  نة  04الس  نة  03الس  نة  02الس   01الس 

طوق 
فهم املن

 

 *يفهم الخطاب املنطوق 

 *يتفاعل معه 

 مستواه الدراس ي، متالئم مع العمر الزمني والعقلي  *من

 *من مختلف األنماط 

التفسيري    *مرتكز على النمطين

 . والحجاجي 
 *مرتكز على النمط الحواري.  نمط التوجيهي. *مرتكز على ال *مرتكز على النمط السردي  *مرتكز على النمط الوصفي. 

شفوي 
التعبير ال

 

 *يحاور ويناقش 

 *يقدم توجيهات 

 *يسرد قصصا 

 *يصف أشياء أو أحداثا

ر عن رأيه   *يعب 

ح وجهة نظره،   * ويوض 

لها
 
 ويعل

 *يحاور ويناقش 

 *ويقدم توجيهات 

 *ويسرد قصصا أو احداثا

 *ويصف أشياء

 *يحاور ويناقش 

 *ويقدم توجيهات 

 د قصصا أو أحداثا *يسر 

 * يحاور ويناقش 

م توجيهات   *يقد 
 *يحاور ويناقش 

  *بلسان عربي  

 * في موضوعات مختلفة 

 *اعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل العالم 

 *مستعمال بعض أفعال القول 
 

 

 عربية اللغة ال
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نة  امليادين نة  05الس  نة  04الس  نة  03الس  نة  02الس   01الس 

ب
فهم املكتو

 
 أصيلة،   * نصوص

 *يفك الرموز،  *يفك الرموز، 

 *يقرأ نصوصا بسيطة  *يقرأ نصوصا قصيرة

*قراءة سليمة مسترسلة معبرة 

 وواعية
رة   *قراءة بيسر،  *قراءة سليمة  *قراءة سليمة ومسترسلة  *قراءة سليمة ومسترسلة ومعب 

 * الفهــم 

 من مختلف األنماط  •

*التركيز على النمطين التفسيري  

 جي، والحجا
 *التركيز على النمط الحواري  *التركيز على النمط التوجيهي،  *التركيز على النمط السردي،  *التركيز على النمط الوصفي، 

ن من مائة وعشرين كلمة إلى مائة  *تتكو 

 وثمانين كلمة 

ن  ن   كلمة إلى مائة  من تسعي * تتكو 

 وعشرين كلمة

ن من ستين كلمة إلى تسعين   *تتكو 

 كلمة
ن   من ثالثين كلمة إلى ستين كلمة *تتكو 

ن من عشرة كلمات إلى ثالثين  *تتكو 

 كلمة

ـا.  *أغلبها مشكولة. *مشكولة جزئيا  *مشكولة شكال تام 

التعبير الكتابي 
 

 *يرسم حروفا و يكتب كلمات 

 *ينتج نصوصا طويلة نسبيا منسجمة  منسجمةصا طويلة *ينتج نصو 
*ينتج نصوصا متوسطة الطول  

 منسجمة 
 *ينتج وجمال ونصوصا بسيطة  تج نصوصا قصيرة منسجمة *ين

 إلى كلمة 80تتكون من  •

120 
 كلمة  20*ل تزيد عن  كلمة 40إلى  20*تتكون من  كلمة 60إلى  40* تتكون من  كلمة 80إلى  60*تتكون من 

 *مشكولة شكال تاما، * أغلبها مشكولة، ـولة جزئيـا، شك*م

 *من مختلف األنماط،

ز على النمطين التفسيري  * التركي

 والحجاجي 
 *بالتركيز على النمط الحواري، *التركيز على النمط التوجيهي  *التركيز على النمط السردي  *التركيز على النمط الوصفي 

 وينجز مشاريع بسيطة.  * ، *مشاريع لها دللت اجتماعية 
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 آليات تنفيذ المخططات الّسنويّة في التعليم االبتدائي 

 
 فاءات الختامية لميادين اللغة العربية ومركباتها الك (1

  

 الشاملة  الكفاءة
 مشكولة،  ا أصلي ة أغلبه  نصوصا   سليمة ومسترسلة ومعب رة،   قراءة   ويقرأ   الرموز  ويفك .  عربي    بلسان   بسيطة   وضعيات  في   مشافهة  يتواصل

 .اجتماعية التدال لها ومشاريع دال ة، تواصلية في وضعيات  طويلة نسبيا  نصوصا   وينتج. ويفهمها
  

 مركباتها الكفاءات الختامّية الميادين 

  ويتفاعل  والعقلي،  الزمني  وعمره  الدراسي،  مستواه   حدود   في  منطوقة  خطابات  يفهم فهم المنطوق 
 .الوصفي النمط على بالتركيز معها،

. يقيّم 3. يميّز النص الوصفي عن غيره.  2.يتفاعل مع النص المطوق. 1
 ويستنتج العبرمضمون النص الوصفي 

 التعبير الشفوي 
بلسان    ويناقش  يحاور أشياء  ويصف  أحداثا  أو  قصصا  ويسرد  توجيهات  ويقدم 

مختلفة، موضوعات  في    االعالم   ووسائل  المدرسية،  مكتسباته  على   اعتمادا  عربي 
 .دالة  تواصلية وضعيات في  واالتصال

 يتواصل مع الغير باستعمال أدوات الوصف  .1
 وصفي لتغيير نهايات يغير مقاطع من النص ال .2
 يستخرج قيما ويمتثل لها من النص الوصفي  .3

 فهم المكتوب
  ويفهمها،   األنماط  مختلف  ومعب رة من  أصلي ة قراءة سليمة ومسترسلة،  نصوصا  يقرأ
ن تتك  السردي،  النمط  على  بالتركيز أغلبها   كلمة  مائة وعشرين   إلى  كلمة  تسعين  من  و 

 مشكولة.

 لومات الواردة في النص المكتوبيفهم ما يقرأ ويعيد بناء المع .1
 يوظف الّرصيد الجديد الوارد في النص .2
يطرح فرضييياتو ويسييتعمل اسييتراتيجيات القييراءةو ويقيييّم مضييمون اليينص  .3

 المكتوب

 التعبير الكتابي
ن من  ينتج تابة نصوصا طويلة من   أغلبها مشكولة،   كلمة   80إلى    60سجمة، تتكو 

تواصلية  في  الوصفي،  النمط  على  بالتركيز  األنماط  مختلف  من   دال ة،   وضعيات 
 .اجتماعية دالالت لها ومشاريع

 يتعّرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة العربيّة  .1
 يتحّكم في مستويات اللغة الكتابيّة .2

 جتماعية وأدبيّةيع كتابية ذات دالالت اينتج نصوصا وصفية ومشار .3
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 ابتدائي  4سبوع في السنة أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األ (2

 

 منهجية التناول  الزمن الحصة الميدان

 عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعليمات المرافقة لها.

ق  
طو

من
 ال

هم
ف

ي  
فو

ش
 ال

ير
عب

لت
وا

 

01 
 ق لمنطوفهم ا

 و
تعبير 

 ]الصيغة[ شفوي

 د   45

اللغوي/  - الفكري/  الجانب:  مراعاة  مع  المنطوق  اإليماء(.    عرض  )اإليحاء؛  األدائي  أجرأة    -اللّفظي/  ثم  المنطوق  النص  تجزئة 
 أحداثه. 

 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته. -

 قا من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى:  والتعبير عن أحداثه انطال -التحاور حول النص المنطوق   -
 داء المشاعر حول الموضوع  عرض األفكار والتعبير عن األحاسيس وإب -

02   / 
 إنتاج شفوي 

 د  30
 مسرحة األحداث.  -ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة.   -
 )إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات(.  اإلنتاج الشفويالتدريب على   -

 ال
ير

عب
لت
وا

ب 
تو

مك
 ال

هم
"ف

ي 
اب
كت

 

/ القراءة )أداء   03
 وفهم(

 د  30
 لفهم المكتوب(  01من حيث األفكار )اعتماد المركبة   ومعالجتهالنصو  قراءة  -
 إنجاز تطبيقات حول المعنى  

04   / 
القراء والظاهرة  

ين التركيبيّة + تمار
 كتابيّة

 د  45
 لفهم المكتوب 02قراءة فقرة من النّصو ومعالجتها باعتماد المركبة 

 .تطبيقات شفوية وكتابية وإنجازدريب على الظاهرة التركيبية الت 

05   / 
القراء والظاهرة  

الصرفية أو  
اإلمالئيّة + تمارين 

 كتابيّة

 د  45
 لفهم المكتوب 03قراءة فقرة من النّصو ومعالجتها باعتماد المركبة 

 .ةتطبيقات شفوية وكتابي وإنجاز الصرفية او اإلمالئيةالتدريب على الظاهرة 

اإلنتاج  /   06
 الكتابي

 د  45
 
 

الكتابيو بالتركيز على النمط المنصوص عليه في الكفاءة الختاميةو وباعتماد أحد أساليب التدريب على التعبير    اإلنتاج  على  التدريب*
المفت  الصادرة  الكتابي   االنتاج  على  التدريب   بأساليب   المتعلقة)  60  رقم  المنهجية  كرةالمذ  الكتابي )أنظر   للبيداغوجيا  العامة  شيةعن 

 ( 2018 سنة
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ابتدائي  4السنة  –اللغة العربيّة  –المخطط السنوي   

بيع 
ألسا

 ا

طع 
ملقا

 ا

حملور 
 اإلنتاج الكتاب  فهم املكتوب  فهم املنطوق والتعبري الشفوي  ا

 التعبري الكتاب  اإلمالء  الصيغ الصرفية  الرتاكيب النحوية  احملفوظات  القراءة  الّرصيد اللغوي  األساليب  1
 أسبوع التقويم التشخيصي   .1
 املقطع  .2

01 
القيم  

 اإلنسانّية

 ظروف الزمان
بأعمال  الرصيد الخاص 

 الخير

 مع عصاي

 يا حسن األخالق  في المدرسة 

 

  الضمائر المنفصلة  الكلمة  أنواع
ف فررررري  يتصرررررر 

األحداث من حيث 

ترتيبها على شررك  

 قائمة
3.  

 التشبيه بالكاف )كر(

)  )كأن 
فات الخاصرة برالمي  الص

 اإلنسانية
 جد تي

   الماضي الفع 

 لمضارع الفع  ا
 

  التاء المفتوحة في

 األسماء و  األفعال

 1)ادماج، تقومي، معاجلة(  للمقطع  .4

املقطع    .5
02 

احلياة 
 االجتماعية

 العطف 
الداللي الخاص  ابط التر

 بالمجموعات /المشتمات 
 التاجماعت

 أُّمــِــي 

 

  \الجملة الفعلية 

  الفاع
 

التاء 

 المربوطة 

ة   ترتيب أحداث قص 

 ظروف  المكان   .6
الرصيد الخاص  

 بالمعرفة والمدرسة 
 المفعول به  المعل  الجديد

تصريف الفع  الماضي مع 

المخاطب   المتكل ، ضمائر

 والغائب

 

 2للمقطع عاجلة( تقومي، م)ادماج،    .7

املقطع    .8
03 

اهلويّة  
 الوطنّية 

حروف االستمبال       

 سوف -سر 

مات الترقي  عال

 الصفات المادية 

الحنين إلى 

 يا شهيد  الوطن 

 

  ملة اإلسمية  جال
الهمزة المتوسطة  

إغنررراء النصررروص  على األلف 

 بالوصف المعنوي:
 صفات الشخصية   .9

بالرموز  الخاص  الرصيد 

 لوطنية والمعال  ا
   الصفة الزائر

تصريف الفع  المضارع مع  

 جميع الضمائر 
 

 3للمقطع   ة()ادماج، تقومي، معاجل   .10

 ادماج كلي للتعلمات الفصلية   .11

 1تقومي فصلي   .12

 
 واستعمالها في وضعيات مختلفة  ابتحوير بعض العبارات الواردة في الن صوص وتدريب الت الميذ على توظيفه  الصيغ والبُنى اللغوية مكن اكتشافي - 1
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بيع 
ألسا

 ا

طع 
ملقا

 ا

حملور 
ا

 

 اإلنتاج الكتاب  فهم املكتوب  فهم املنطوق والتعبري الشفوي 
 التعبري الكتاب  اإلمالء الصيغ الصرفية  الرتاكيب النحوية  احملفوظات  الكتاب   التعبري الّرصيد اللغوي  األساليب  

  املقطع  .13
04 

الطبيعة  
 والبيئة 

االستثناء بر: اال، 

 سوى 

الرصيد الخاص يالبيئة 

 والمحيط 
 البيت البيئي 

 الّضياء 

 

 المضاف إليه 
 

 

الهمزة المتوسطة  

على  وعلى الواو 

 الن برة

يتصّرف يف األحداث  
وكتابة  الستخالص 

 ألفاظ الن سبة   .14 خطة حلّل مشكل 
الترابط الداللي الخاص  

 بعناصر من الطبيعة
 ة ال تنفذطاق 

 فع  

 األمر
  تصريف فع  األمر 

 4للمقطع )ادماج، تقومي، معاجلة(   .15

املقطع    .16
05 

الّصّحة  
 والّرايضة 

 التعجب بر: 

 ما أ فع ...! 
 الرصيد الخاص باألغذية 

 قصة زيتونة 

   التوازن الغذائي

 

 الحال 
 اس  الفاع  

 
يتصّرف يف األحداث  
الستخالص وكتابة  
 ذا بر.. بينما...إ  .17 خطة حلّل مشكل 

الرصيد الخاص بالصحة  

 واالختصاص الطبي 
 مرض سامية 

  كان وأخواتها
الهمزة في آخر  

 الكلمة)المتطرفة( 

5للمقطع )ادماج، تقومي، معاجلة(   .18  

املقطع    .19
06 

احلياة 
 الثقافية 

لق المفعول المط  
الترابط الداللي الخاص  

ف بالحر  
 أنام  من ذهب

 الـنجـار 

 

ر السال  جمع المذك   
م األسماء  كتابة ال

 الموصولة 
 

 لوال...ال   .20
الرصيد الخاص بالموروث  

 الثمافي
المؤنث  جمع  لباسنا الجمي 

 السال 
  اس  المفعول 

6للمقطع )ادماج، تقومي، معاجلة(   .21  

 ادماج كلي للتعلمات الفصلية   .22

2تقومي فصلي   .23  

املقطع    .24
07 

عامل  
االبتكار  
 واالخرتاع 

لغوص الَرصيد الخاص با االستدراك بر لكن  علماء المستقبل  مركبة األعماق  

 

 

عالمة الرفع في  

 األسماء 

االس  في اإلفراد  

 والتثنية
 

 

 الَرصيد الخاص بالحاسوب  التَفضي   .25
سال  

 والحاسوب 

في    بعالمة النص

 األسماء 
 

في   األلف اللينة

فعال األ  

7للمقطع )ادماج، تقومي، معاجلة(   .26  
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بيع 
ألسا

 ا

طع 
ملقا

 ا

حملور 
وق والتعبري الشفوي فهم املنط ا  اإلنتاج الكتاب  فهم املكتوب  

 التعبير الكتابي  اإلمالء الصيغ الصرفية  الرتاكيب النحوية  احملفوظات  التعبري الكتاب  الّرصيد اللغوي  األساليب 

املقطع    .27
08 

عامل  
  ألسفارا

 والرحالت 

 شماال

 جنوبا

 شرقا 

 غربا

بالصفات   الرصيد الخاص

 والسفر بالطائرة
بالدي  جولة في  

   الواحة

 

عالمة الجر في  

 األسماء 

اإلس  في المفرد  

 والجمع المذكر السال  

األلف الل ي نة في  

 الحروف 
إنتاج نص مرك ب 

االحداث، مغن ى  

بالوصف لإلطار  

ماني والمكاني  الز 
28.   

الخاص  الرصيد 

العواص  والبلدانب   

حكايات في  

 حميبتي 
 

اإلس  في المفرد  

 والجمع الؤنث السال  
 

8للمقطع )ادماج، تقومي، معاجلة(   .29  

 ادماج كلي للتعلمات الفصلية   .30
حتصيلي تقومي   .31  

 تقومي النتائج النهائية    .32
 

 مالحظات: 
 فاءات المنصوص عليها.ة وصوال إلى تحقيق الكلوثائق المرافقة و األدلة( للتمكن من بناء التعلمات بكيفية سليمالرجوع إلى الوثائق المرجعية البيداغوجية ضروري )المناهج و ا  -1

 ب األنشطة .ما ينجزه في المنزل من كتاالتمارين التطبيقية لمختلف فروع اللغة ) نحو و صرف و إمالء و صيغ( ينجز منها األستاذ ما يسمح به الوقت داخل القسمو ويحدد للتلميذ  -2

 التركيز على إكساب المتعلمين آلية القراءة المسترسلة.  -3

 ءة ودراسة النصين واألسبوع الثالث لإلدماج.أسبوعان لقرا -4

 تترك الحرية لألستاذ)ة( في بعض الوحدات في اختيار ما يناسب من ظواهر لغوية تتماشى وموضوع الوحدة. -5

 كنص شعري[  في أسبوع االدماجحصة المراءة الممطوعة في ]يمكن تمدي  بالنسبة للمحفوظات :  -6
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 توجيهات: 
 سيرورة المقطع:  (1

القيم والمواقفو  عية المشكلة االنطالقية )الوضعية األم(: وهي وضعية لها القدرة على استدعاء كل الموارد السالفة الذكر )الموارد المعرفية المنهجيةو  الوض  -
 ع مهمات تتحول كل منها إلى وضعية جزئية في كل أسبوع. والكفاءات العرضية( تنتهي بعرض أرب 

 برة عن المهمات المراد تحقيقها خالل كل األسبوع. الوضعيات الجزئية: ........المع  -
 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم   (2

 ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي:   -أ
 . ()من اعداد االستاذ النمط المرتبط بالّسنة   متنوع األنماط يغلب عليه  نص مرتبط بالوضعية الجزئية األولى:  ميدان فهم المنطوق:

 يظهر التعبير الشفوي في المقطع بثالثة أوجه:  لشفوي: ميدان التعبير ا
له عالقة وطيدة بفهم المنطوق بحيث ينجز المتعلم مجموعة من المهمات    الوجه األول: 

 المحددة بدقة. 
الثاني:  ال  الوجه  بدراسة  عالقة  الله  واألساليب  انتاج  تراكيب  من  بالمقطع  مرتبطة 

 المتعلم  
الثالث: بالتدري  الوجه  التي  له عالقة  المحطات  أهم  من  الشفوي وهي  اإلنتاج  ب على 

 يجب أن تولى أهمية بالغة. 

                                   

من إنتاج  

 المتعلّم 

 ة االنجاز(  )مع تحديد أزمن ميدانا فهم المكتوب والتعبير الكتابي: -ب 
 حيث يجد المتصفح تحديد لعدد الحصص ولكيفيات التنفيذو وألزمنة التقديم.    في هذه المحطة ننتقل إلى استغالل محتويات الكتاب المدرسي ودفتر األنشطة ب

 مرحلة التدريب على اإلنتاج الكتابي. 
 منهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع:   (3

 بيعة الزمن المتاح: يم نهاية كل مقطع تعلمي وفق ط تّم تحديد حصص لإلدماج والتقو 

 أسبوعا للتعلّم  82( أسبوع باعتبار نصف ) 

 توجيهات من الوثيقة المرافقة: 

 يجب مراعاة الضوابط العلمية في ترتيب تناول الحروف وتوزيعها على المقاطع.  •

 العام.  ية والصرفية المقررة وفق خصوصية النصوص دون اإلخالل بالهيكليمكن التصرف في توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والتراكيب النحو •

 القاعدي سندا إلنتاج المنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والتراكيب النحوية والصرفية المقررة في كل مقطع. يجب أن يشكل النص  •

الت • الخير(  مساء  الخيرو  صباح  )السالمو  التحيّة  وعبارات:  ألفاظ  تناول  االعتذار:)عفوا...( يمكن  أحسنت...(  )شكراو  واالستحسان:  الشكر  )مرحبا...(  التهنئة:    رحيب: 
 .باركو ...( الجيواب:) نعمو ال ...(  مع جميع المحاور )م



 

  
 11                                                                                        وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال

 العربية اللغة لميادين المنهجية الموارد •
 

الموارد المنهجية لميدان فهم المنطوق  
 والتعبير الشفوي 

 الموارد المنهجية لميدان التعبير الكتابي  لمكتوب الموارد المنهجية لميدان فهم ا

 الوجاهة
 االستهالل 

 الوجاهة
 ل االستهال

 الوجاهة
 االستهالل 

 احترام حجم المنتج  سالمة وضعية الجسم سالمة وضعية الجسم
 وسيلة العرض المناسبة  الصوت المناسب للموقف.  مستوى  الصوت  مستوى 

 البناء

 عرض الفكرة
أداء  

المعنى  
 وتمثيله

 مخارجها من للحروف  الصحيح النطق 

 البناء

 استخدام جمل تامة المعنى 
 توظيف التراكيب والصيغ قراءة وحدات لغوية كاملة ل تامة المعنى استخدام جم

 توظيف األساليب المناسبة التمييز بين الحركات والمدود  توظيف التراكيب والصيغ
 الت مثل الصحيح للمعنى  ين واإلشباع شد والتنو مراعاة ال  الت مثل الصحيح للمعنى 
 ــــ الشمسية وألــــــ القمرية التميز بين أل احترام الجانب المنهجي

 انسجام

 احترام الجانب المنهجي

 انسجام
 عدم التناقض 

دراسة  
 المبنى 

 توظيف عالمات الترقيم التعرف على شخصيات النص 
 استغالل السندات التوضيحية  بين النص والسند لروابط تحديد ا  استغالل السندات التوضيحية 
 تالؤم األفكار مع الموضوع ابة عن أسئلة حول المعنىاإلج تالؤم األفكار مع الموضوع

 التميز 
 القراءة اإليقاعية  التميز  اقتراح حل

 التميز 
 اقتراح حل

 إبداء رأي   إبداء رأي 
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 مؤشرات ملعايري التحكم   توجيهات  م  مركبات التحك امليادين املرحلة 

الفصل 
01 

الفصل 
02 

الفصل 
03 

فهم 
 املنطوق 

 جابة ملا يسمع يرد است

 و  
رين

 متا
  و

زئية
 اجل

ات
ضعي

والو
طة 

سي
ت ب

ضعيا
ل و

خال
من 

سة 
درو

د امل
وار

مي امل
تقو

تم 
ل: ي

ألو
د ا

البع
علم

 الت
طع

ملقا
يف ا

فة 
تهد

ملس
رد ا

ملوا
ع ا

جلمي
مية 

 يو
ات

حظ
مال

ة و
سئل

ة وأ
شط

أن
سنة 

ل ال
خال

ية 
 

 من املنطوق ،فهم تسلسل ال حداث يف النص املنطوق .   حسن الاس امتع ، فهم املعىن العام للمنطوق ، احلصول عىل معلومات حمددة ــ 

اللغوية املناس بة للوصف : النعت،    حيرتم رشوط الاصغاء، حيدد موضوع الوصف وعنارصه ،حيدد املوصوف الرئيس وجوانب الوصف فيه .يس تخدم الروابط  يتفاعل مع النص املنطوق 

 الوصف ، احلال ، يتفاعل مع معاين اخلطاب املسموع 
 وضوع وعناصره يستخدم الروابط اللغوية املناسبة ،مييز زمن اخلطاب . املحيدد  حيلل موضوع الوضعية التواصلية 

 يقيم مضمون النص 
 ية املستخدمة يف النص املنطوق يصدر أحكاما على النص املنطوق ، يستخدم النربات الصوت

 يثمن القيم الواردة يف النص -

 التعبري الشفوي 

ثه يفهم حدي  حيرتم خطاطة النمط الوصفي ،يوظف الروابط توظيفا   يتقيد ابملوضوع، حيدد الزمان واملكان، يستخدم القرائن املناسبة للوصف، 
 سليما ،

تخدم التعليل يتقيد ابملوضوع، يطلب الكلمة أبدب واحرتام  ،يس  حيدد الزمان واملكان، رائن املناسبة ،يستخدم األزمنة املناسبة والق يتواصل مع الغري 
 وأساليب االقناع ، يقدم رأيه الشخصي 

 يعرب عن رأيه يف املوصوف  يستخدم التعليل وأساليب االقناع ، يقدم رأيه الشخصي. يطلب الكلمة أبدب واحرتام ، يقدم ذاته وخيرب عنها 

 فهم املكتوب

 يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ،حيرتم عالمات الوقف  هرية،يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،حيرتم شروط القراءة اجل يفهم ما يقرأ 

 يعيد بناء املعلومات الواردة يف النص 
يؤدي    -الوصفيعية ، اخليالية ،مييز النص عن غريه ،مييز الشخصيات البشرية ، املادية ،الواق  الوصفي ،يتفاعل مع معاين النص 

 احملفوظات أداء معربا .

الواردة يف النص  يستعمل املعلومات ويستنبط احلكم   -جييب عن األسئلة اليت تتعلق مبركبات النص اللغوية ،حيدد فكرة النص العامة حيدد القرائن اللغوية املناسبة للنص، 
 والقيم  

 التعبري الكتاب 
أشكال احلروف ى خمتلف يتعرف عل  حيرتم شروط العرض ،يستخدم األوصاف املناسبة للموضوع  

يف مستوايت اللغة العربية  يتحكم   .حيرتم قواعد اللغة  الوصفيـيستعمل عالمات الوقف املناسبة .ينظم انتاجه وفق النمط  
قومي  انتاج منصوص متوافق مع وضعية الت ينتج منصوصات حسب  وضعية التواصل  

 البعد  الثاين :   يتم تقومي جتنيد املوارد من خالل وضعيات إدماجية يف هناية  املقاطع من خالل املعايري ومؤشراهتا  املوضحة يف اجلدول املوايل ) جدول املوارد املنهجية( 
 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي 
 
 املخط
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 نتماء ألّمته. بيئية، ويعرب عن االبشكل مناسب حتّكمه فيما اكتسبه من معارف وقيم وسلوكات اجتماعية و  يبدي املتعّلم تعّلقه ابإلسالم وحّبه للوطن مبمارسات سلوكية تربز  الشامـــلة: الكفـــاءة 

 الكفاءات اخلتامية  امليدان 

 مبادئ يف القرآن الكرمي 
 يات تعلمية خمتارة  حيسن املتعلم تناول ما حفظ من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف قراءة واستظهارا يف وضع واحلديث النبوي الشريف 

مبادئ يف العقيدة اإلسالمية  
 والعبادات 

ن وأركان اإلسالم ويتعرف عليها ويعرف بعض أركان االميان )الكتب السماوية ، والرسل( وحيسن تناول املعارف املتعلقة  يعدد املتعلم أركان اإلميا
 ابلزكاة والصيام ويوظفها يف وضعيات املمارسة  

الق  واالخ  اآلداب )هتذيب السلوك  
 االسالمية( 

 يئي وإقامة عالقات حسن اجلوار وجتنب األخالق السيئة  حيسن املتعلم توظيف القواعد األخالقية يف احمليط االجتماعي والب

  السرية النبويةمبادئ أولية يف 
 والقصص  

 قصة يونس وصاحل عليها السالم   يعرف ابختصار حمطات من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مكة وبداية الدعوة ويتعرف على 

 

 

السالمية   مادة التربية  
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 املوارد املعرفية  يف الكتاب     املوارد املقرتحة  توجيهات من الوثيقة املرافقة 
  .1 تقومي تشخيصي 

** يف وضعيات تعلمية خمتارة، يستظهر املتعلم السور واألحاديث النبوية، ويوظفها  
ستفادة منه يف جماالت  توظيفا صحيحا يتم تعلم القرآن الكرمي وحفظه من أجل اال

 كثرية؛ كالتالوة والّصالة.. 
رسل بّّي جانبا من هذا األثر على احلياة الروحية  * من خالل ركين اإلميان ابلكتب وال

 واالجتماعية. 
يؤدي العبادات    * يكون املسلم قد استوىف جانبا أساسيا من جوانب دينه عندما

 ة منها. ادات، وبّي احِلكم املستنبط بحث عن كيفية أداء هذه العبي كالزكاة والصوم. 

 سورة العلق 

ول 
 األ

طع
املق

 

2.  
  .3 طلب العلم 
  .4 االخالص

  .5 اإلميان ابلكتب السماوية 
  .6 الزكاة 

  .7 اإلحسان +اإلحسان إىل  اجلار 
  .8 سورة التّي 

  .9 من صفات عباد الرمحان 
صلى هللا  –دعوة الرسول لقومه +موقف قريش من دعوة الرسول  

  .10 –وسلم  عليه 

  .11 والتقومي واملعاجلة فرتة اإلدماج  
  .12 ( للفصل   بيداغوجي مرافق  تقومي )  

  .13 سورة الشرح
  .14 االميان ابلرسل عليهم السالم 

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية السالمية
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 إبراز القيم األخالقية احلسنة

 * مطابقة املمارسة للوضعيات؛

 * املعاجلة السليمة لإلشكاليات املطروحة يف احمليط؛

 ية.وعي ابلنصوص الشرع* االستدالل املوض

 .ة* التعّرف على أّول من قَِبل الدخول يف اإلسالم مع بداية الّدعو 

 

 

 الصيام  

املقطع الثاين  
 

15.  
  .16 سورة الضحى 
  .17 سورة الضحى 

  .18 إسالم عمر بن اخلطاب +إسالم أيب بكر 
  .19 نبذ العنف  \ احللم والعفو 

  .20 التبسم صدقة 
  .21 نيب هللا صال  \ نيب هللا يونس  
  .22 والتقومي واملعاجلة فرتة اإلدماج  

  .23 ) تقومي بيداغوجي مرافق  للفصل ( 
  .24 الليــل سورة 

  .25 سورة الليــل 
 مثل اجلليس الصال  \  جتّنب الغشّ  

املقطع الثالث  
 

26.  
  .27 سورة الشمس
  .28 سورة الشمس

  .29 مثل اجلليس الصال 
  .30 مراجعة السور 

  .31 عاجلة والتقومي واملفرتة اإلدماج  
تقومي بيداغوجي مرافق  للفصل ( )    32.  
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 التقويـــــــم التشخيصي 

 مستوايت الكفاءات اخلتامية املستهدفة   التحكم   ج من مؤشراتمناذ  
  وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة،واألحاديث ور الصحيح للس  االستظهار -

 السليم  االستدالل السليم للسور، حسن الرتتيل، الفهم 
 الفهم السليم ألركان االميان، حتديد أهم احملطات والعرب يف حياة الرسول   -

األول الفصل   لتوظيف موارد املقطع األول    اسبةمنعيات وض  

 وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة   واألحاديث ورالصحيح للس  االستظهار -
ابداء التحكم يف املعارف  . ئرالفهم السليم لشعرية الصوم، التحكم يف ممارسة الشعا -

 املتعلقة ابلعبادات. 

   الثاين   لتوظيف موارد املقطعناسبة  م وضعيات 

 الفصل الثاين 

 استعماهلا يف الوضعيات املناسبة    واألحاديث وحسنور يح للسالصح  االستظهار -
توضيح العرب املستلهمة من قصص األنبياء   ربط األخالق ابآلايت واألحاديث، -  -
 استنباط العرب من حياة بعض الصحابة .  ، االستدالل املوضوعي ابلنصوص الشرعية ،والرسل

   الثالث لتوظيف موارد املقطع ناسبة  م وضعيات 

 الفصل الثالث 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي 
 
 املخط
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   التعلمات  لبناء السنويالمخطط 

 
  األسبوع 

 مالحظات وتوجيهات  الدروس المقترحة  الصفحة رقم الدرس المقطع

 تشخيصي مرحلة التقويم ال 1

 

 

 

2-3 

طع 
المق

1
 

4 
 يقدم في حصة واحدة  جداول و مخططات  15

6-21 
قامية و منتصف و طول قطعة مستقيمة االست 17-42 دمج الدرسين معا     

  الية الجمع  18 7

  الية الطرح  19 8

3-11 
( 2( و )1مشكالت جمعية ) 14-25  دمج الدرسين معا  

4-5  

13-14 
مستقيمات متعامدة -  يةمستقيمات متواز  27-28  دمج الدرسين معا  

15 
  جداول الضرب   29

16-14 
(2( + مضاعفات أعداد مألوفة )1ت أعداد مألوفة )مضاعفا 30-31  دمج الدرسين معا  

18 
  وحدات قياس الكتل  32

 محطة ادماج  6

 مادة الرياضيات 
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7-8 
 

19 
 (1) 1000000األعداد األصغر من  40

 

20 
 ري  معرفة النظام العش 41

 

22 
 (2) 1000000األعداد األصغر من  43

 

23 
 يقدم في حصة واحدة  الزوايا   44

24 
 مشكالت ضربية   45

 

9-10 

26 
 وحدات قياس السعات  47

 

27 
 ( 1حل مشكالت) 48

 

28 
 (1الضرب ) 49

 

29 
  (2الضرب ) 50

30 
 يقدم في حصة واحدة  المثلثات الخاصة   51

11 

31-50 
 دمج الدرسين معا  2و المحيط  1المحيط 55-80

32-33 
 دمج الدرسين معا  2-1القسمة  56-57

12 

 

 محطة ادماج 

13 

 

 األول( التقويم الفصلي )الفصل 

14-15 

طع 
المق

2
 34 

 يقدم في حصة واحدة  الرباعيات الخاصة  58

35 
  الّدائرة 59

36-42 
60-73  دمج الدرسين    2-1المساحة  
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37 
 يقدم في حصة واحدة   وصف شكل هندسي وإنشائه    61

39 
  حساب متمعن فيه   70

16-17 

44-40 
71-75  دمج الدرسين معا   4-3القسمة  

41 
  وضعيات قسمة   72

43 
  ( 1التناسبية ) 74

45 
  مشكالت حسابية   76

18-19 

47-48 
78-79   6-5القسمة  

49 
 احدة يقدم في حصة و ( 2التّناظر ) 80

50 
  ( 1لية القسمة )آ 83

51 
  ( 2القسمة )لية آ 84

53-54 
88-84 

 مة  مشكالت قس

 2مشكالت حسابية 
 دمج الدرسين 

20-21 

55 
  ( 2التناسبية ) 89

56-57  90-91  دمج الدرسين  01كسور  -عالقات حسابية بين األعداد  

58 
  ( 3التناسبية ) 92

59 
  ( 2الكسور ) 93
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22 

 60 
  ( 1قياس المدد ) 94

67 
  ( 2قياس المدد ) 108

23 
 

 محطة ادماج 

24 

 

(صلي )الفصل الثانيالتقويم الف  

25-26 

طع
المق

 
3

 

61-62 
95- 96 2-1المجسمات     

  الكسور العشرية  97 63

 يقدم في حصة واحدة    3مشكالت حسابية  98 64

3الكسور  106 65   

27-28 

4الكسور  107 66   

( 1األعداد العشرية ) 110 69   

( 2حل مشكالت ) 111 70  يقدم في حصة واحدة  

71 121 ( 2األعداد العشرية )    

( 3األعداد العشرية ) 116 72   

29-30 

( 4األعداد العشرية ) 117 73   

74 
  األعداد العشرية و الكسور في حياتنا اليومية  118

عشرية  جمع و طرح األعداد ال 120 76   

 يقدم في حصة واحدة  الحاسبة   121 77

31 

 

 محطة اإلدماج   

32 

 

 صلي )الفصل الثالث(التقويم الف
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 : مالحظات و توجيهات

اهيم داخل المستوى الدراسي نفسه أو  تدرج المفاعتمادا على مصفوفة المفاهيم الرياضية لمرحلة التعليم االبتدائي تم تخفيف المحتويات بحذف أو نقل أو دمج بعض الدروسو دون اإلخالل ب -1

 في مرحلة التعليم االبتدائي.

 ساسية لبناء الكفاءات الختامية للميادين و الكفاءات الشاملة للمادة. لمات األتم التركيز على التع -2

 تم حذف بعض الدروس نظرا لتكرارها في مستوى سابق أو الحق. -3

 من كّل درس(. التعلمي مواد اإليقاظ ) حسب الهدف  يمكن استغالل الدروس المحذوفة كوضعيات تعلمية في -4

د( إلنجاز وضعيات التوظيف و التطبيقو 30د( والحصة الثانية )30ولى )دقيقة لكل حّصة بحيث يقدم الدرس في الحصة األ  30سبوعيا ب أص  حص 5لى إ 4خّصص لمادة الرياضيات من  -5

 نشطة منزلية (.أما باقي التمارين فيمكن تكليف المتعلمين بإنجازها في المنزل )أو تمرن(أو )أو ذلك بانتقاء أنسب التمارين من نشاط )أنجز( 

الحّصة تقلصت    بما -6 اقتراح وضعيات بديلة مع اإلبقاء30لى  إأن  له  إثراء( كما يمكن  المقترحة في نشاط "أكتشف"     ) تقليصا أو  الهدف    د و يمكن لألستاذ أن يكيّف الوضعيات  على 

 التعلمي.

اذ حّر في التصرف في الهامش الزمني المتبقي كإدراج وضعيات للتدريب على اإلدماج ) دروس حسب طبيعة الموارد التعلمية و وعليه فاألست 5لى إ 4ع البيداغوجية تضمنت ما بين سابياأل -7

 تفعيل الحرية البيداغوجية المسؤولة لألستاذ(. 

  يرة تعلم التالميذ و مكتسباتهم السابقة.يمكن التصرف في تناول محتويات المخطط االستثنائي حسب وت  -8
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 لتلبية بعض حاجاته اليومية المرتبطة بصحته والمحافظة على المحيط. إيجابيا ليتدخ الكفاءة الشاملة  

 الكفاءات الختاميّــة  الميادين

 اإلنسان والصحة
للمحافظة على صرحته وصرحة غيررت بتجنيرد مرواردت يتصرف بشك  سلي  أمام مشكالت فردية وجماعية والمتعلمة بالوعي الصحي  

 حول نشاط جس  اإلنسان والمواعد األمنية.

 يمترح حلوال مؤسسة للحفاظ على محيطه المريب بتجنيد مواردت حول الظواهر المميزة للحياة عند النبات، دورة الماء في الطبيعة. اإلنسان والمحيط

 اء بتجنيد مواردت المتعلمة بمعال  وأدوات التوجه.يتموقع في الفض المعلمة في الفضاء والزمن

 من الحياة اليومية تتطلب أدوات المياس بتجنيد مواردت حول مبادئ قياس بعض الممادير الفيزيائية. يح  مشكالت  المادة وعالم األشياء

 

 والتكنولوجية ادة التربية العلمية م
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   والتكنولوجية لتربية العلميةللبناء التعلمات  املخطط السنوي 

المقطع  األسبوع 

 ي التعلم

 مالحظات وتوجيهات  الموارد األساسية  الوضعية التعلمية  

 تموي  تشخيصي  1

ان اإلنس 2

 والصحة
 التنفس والقواعد الصحية 

 مسلك الهواء في الجهاز التنفسي

الهض    -لوحة إعالمية حول المواعد الصحية للتنفس  إنجاز ▪

 مدعمة بالصور.                            

تبرع بالدم.                                     الفتة توعية لل إنجاز ▪

 إلسعافات األولية إعداد وثيمة توجيهية حول التدخ  ل

 التنفس وتغير تركيب الهواء 3

 دماج الموارد إ 4

5 
 الهضم والقواعد الصحية 

 الهض  

 أهمية الهض   6

 دوران الدم في الجس   دوران الدم  7

 دماج الموارد إ 8

 اإلنسان 9

 والمحيط
 انتاش البذرة 

ها بالسمي  متابعة غرس بذور مألوفة في أصص ورعايت ▪ مكونات البذرة 

 وتسجي  المالحظات والنتائج.  

 تصمي  دورة حياة نبات أخضر. ▪

التنم  إلحدى المزارع المريبة واستجواب الفالح هناك حول  ▪

 أهمية األسمدة الزراعية وأنواعها. 

 البذرةشروط ومظاهر إنتاش  10

11 
 التغذية عند النبات االخضر 

 ضرورة االمالح المعدنية 

 ارد دماج الموإ 12

 للفص  الدراسي األول  تحصيلي تموي  13

14 
 الماء في الطبيعة

 حاالت الماء في الطبيعة 
 تصمي  دورة الماء في الطبيعة. ▪

 دورة الماء في الطبيعة  15

  دماج الموارد إ 16

محطة -مصدر الماءتصمي  مجمع سكني يبين توزيع الماء:  ▪ األواني المستطرقة  تجمعات السكنيةالالماء في  توزيع 17

 السكنات.-الخزان-التصفية
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المعلمة في  18

الفضاء  

 والزمن 

 تعيين الشمال + ةربعالجهات األ ةربعالجهات األ
الفتة إشهارية سياحية لموقع بعض المدن الجزائرية  إنجاز ▪

 دماج الموارد إ 19 الجهات االربع.  باستعمال

 االفق والشاقول  االفق والشاقول  20

دة وعالم  الما 21

 األشياء
 عند التجمد  خواص الماء

 االنصهار عند و

كتلة الماء عند  ظ افانح حج  وتغير ال

 صهار  االنعند والتجمد 
  حالة إلى أخرى من  الماءرس  مخطط تحول  ▪

22 

 دماج الموارد إ 23

 الثاني  للفص  الدراسي تحصيليتموي   24

 تبخر الماء وتكاثفه  وتكاثفه تبخر الماء  25

 تصمي  صاروخ مائي  ▪
26 

 الهواء غاز 
 مرن جس  الهواء 

 للهواء كتلة 27

 دماج الموارد إ 28

29 
 أدوات كهربائية 

 الناقلة والمواد العازلة المواد 
 دارة كهربائية بسيطة.  إنجاز ▪

اطر سوء استعمال الكهرباء عند فتة حول مخال إنجاز ▪

 طفال. األ

 مخاطر الكهرباء  30

 دماج الموارد إ 31

 الثالث  تموي  إشهادي للفص  الدراسي 32

   :مالحظات وتوجيهات

ح وتمي  من  عم ،المتعل  في البيت في ورقة  انتماء تطبيمات وتمارين االستثمار بما يخدم التوظيف المباشر للتعلمات وتجنيدها وإعطائها كواجبات منزلية ينجزها ▪ ث  تُصح 

 ستاذ. طرف األ

 متوفرة.                                                                                     ال والوسائ فه  وبيئته  الحرص على حسن التصرف باختيار وضعيات مناسبة للتالميذ وظرو ▪

 ماج الجزئي والكلي وفق الممطع والفص ... لتحميق تدريب أكثر على تجنيد الموارد.د ات اإلالحرص على تنويع محط ▪

 واد التعلمية األخرى كالتربية البدنية والتشكيلية أو مواد أخرى لترسيخها عند المتعل .استغالل بعض التعلمات وفق ما يناسب الم ▪

الممترحة المشاريع هذت روسة لغرض دفع المتعل  للبحث وإثراء رصيدت المعرفي: مع األخذ بعين االعتبار أن بعض المشاريع العلمية التي تتماشى والمواضيع المد  إنجاز ▪

  لالستئناس.     هي 
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  الكفاءة اخلتامية  .  مؤشرات التحكم مناذج 

  التقويـــــــم التشخيصي 

 جيي لألغذية التعرف اهلضم كهدم تدر -التعرف على الدعامة التشرحيية للجهاز اهلضمي  ✓
نشر الوعي    -التعرف على دور الدم يف العضوية -اقرتاح توصيات خاصة بقواعد الصحة الغذائية-

 لدم الصحي املتعلق ابلتربع اب

يتصّرف بشكل سليم أمام مشكالت فردية ومجاعية متعلقة ابلوعي  
الصحي للمحافظة على صحته وصحة غريه بتجنيد موارده حول نشاط جسم  

الفصل اإلنسان 
  

األول 
 

حتسّي مردود   -على تطّور النبات األخضر يف أوساط خمتلفة التعرف  -حتديد شروط اإلنتـاش ✓
 تواجد املاء يف الطبيعة  حاالتالتعرف على  -مالح املعدنيةالنبات األخضر إبغناء الرتبة ابأل 

 تواجد املاء يف الطبيعة بتغري درجة احلرارة  حاالتربط 

 حول حميطه القريـب، بتجنيـد موارده  حلوال مؤسسة للحفاظ على  يقرتح 
 واملاء يف الطبيعـة وتوزيعه وترشيد استهالكه الظواهر املمّيزة للحياة عند النبااتت،  

الفص
ل الثاين 

األفق والشاقول يف حياته  مفهوم توظيف    -يف الفضاء  والشاقويل ي األفـقاملستوى التعّرف على  ✓ 
 وأدوات التوّجـه  املتعلقة مبعامل مواردهيتموقـع يف الفضاء بتجنيد   حياته اليومية حسـن استخـدام التوّجهات األربعة يف -اليومية 

تواجد اهلواء مبجاالت  االت حالربط -التعرف خمتلف التحوالت الفيزايئية اليت حتدث للماّدة،  ✓
العازلة للكهرابء يف االستخدامات  االجسام التميـيز بّي األجسام الناقلة و  -استخدامه

 . األمن الكهرابئييف   (كهرابئيا   املواد العازلة)إظهار أمهّية العوازل   -اليومية 
 

حيّل مشكالت مـن حياتـه اليومية مرتبطة ابلتعامـل مع املادة واألدوات  
 الفصل الثالث  وحتّوالهتا  املاّدة املتعّلقة خبواص  اردهمو بتجنيد   الكهـرابئيـة،

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي امل
 
 خط
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م قادرا   ي:ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائ
ّ
 .  في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول  تجاه اآلخرين،  وتجاه الرموز الوطنية ومؤسسات الجمهورية التصرفعلى ـ يكون املتعل

ات واآلخرين وااللتزام بقواعد الّصّحة واالستهالك وايكون ا  الثاني: ملمح التخرج من الطور 
ّ
 لوقاية واألمن وحماية التراث الوطني. ملتعلم قادرا على الّتصّرف بشكل إيجابّي تجاه الذ

 اآلخرين.  مع االيجابي التعامل   و التعبير بحرية تمسكه  عن  التعبيرو  الوطني بالتراث  تتعلق التي القضايا مناقشة في الحوار  ممارسة على قادرا  املتعلم يكون  الشاملة: الكفاءة

 

 الكفاءة الشاملة 
التعبري عن متسكه حبرية التعبري و يكون املتعلم قادرا على ممارسة احلوار يف مناقشة القضااي اليت تتعلق ابلرتاث الوطين و  ائي االبتد  التعليم   من الرابعة السنة هناية   يف

 التعامل االجيايب مع اآلخرين
 الكفاءات اخلتامية  امليادين 
 يكتشف املتعلم ثراء الرتاث الوطين ويعرب عن أمهية محايته وترقيته  احلياة اجلماعية 

 العنصري   أشكال التمييزينطلق من أمثلة واقعية للتعبري عن تبنيه للحوار كأسلوب حضاري   يف التواصل و رفضه لكل  يكون املتعلم قادرا على أن   احلياة املدنية 

لدميقراطية احلياة ا
 واملؤسسات 

 له.يتصرف يف حياته اليومية تصرفات تنم عن احرتام الغري و القدرة على حتمل مسؤولية أفعا 

 

 املدنية ادة التربية  م
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مات املقاطع  الممطع الكفاءة الختامية
 
افقة  التدرج في  مراحل تنفيذ املقطع(:-)املكتسبات القبلية لكل مقطع  هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر

امل
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ش
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ي
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راء

م ث
عل
ت

 

ية 
اع

جم
ال
اة 

حي
ال

 

 : املكتسبات القبلية -1

غذية) آداب األكلالقواعد الص    -
 
ية في الت بذير..( -ح 

 
 محاربة الت

 على صحته) تنظيم أوقات األكل(  املحافظة -

 .بعض إجراءات الوقاية من األخطار -

 : السير املنهجي للمقطع -2

وضعيات جزئية لتعلم : تتمحور حول املحافظة على التراث الوطني و ترقيته.                             قوضعية النطال 

                                                                                     وارد :                                                                                   نشاطات أو أداءات:                  امل

 الل سندات متنوعة أو زيارات ميدانية. وضعية تمكن املتعلم من جرد املعالم األثرية من خ -

تحفز املتعلم إلى وضعية   -وضعية  تدفع املتعلم إلى انجاز بطاقة فنية ملعلم أثري.                                                         -

ضعية إدماج املوارد: وضعية تخص التعرف على اعداد مدونة للتراث الثقافي الالمادي.                                               و 

                                                    التراث املحلي و الوطني و تصنيفه إلى مادي  وال مادي.                                                               

بة و املدمجة  حول تصنيف التراث و تقديم اقتراحات ترمي : تجنيد املوارد املكتسوضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة

تخص الصعوبات و  عالجة املحتملة: املإلى الحفاظ على املعالم األثرية.                                                                    

 ع،النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج والتقويم أو خالل سيرورة املقط 

مية من خالل  
 
م املحتويات في شكل وضعيات تعل تقد 

نصوص، صور وسندات اعتمادا على املكتسبات  

مين 
 
 القبلية للمتعل

 

مات
 
عل

 
نوي لبناء الت ط الس 

 
  4السنةاملدنية ية ملادة الترب املخط
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مات املقاط الممطع الكفاءة الختامية
 
افقة  التدرج في  مراحل تنفيذ املقطع(:-)املكتسبات القبلية لكل مقطع  ع هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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 : املكتسبات القبلية -1

قافي) اللغة -
 
ع الث  العادات والتقاليد( –لون البشرة  -مفهوم التنو 

 . الختالف بين الجنسين  -

 : للمقطع السير املنهجي -2

 : تتمحور حول الحوار كأسلوب حضاري في التواصل. وضعية النطالق

                    وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                                                           

                                  :                                                       نشاطات أو أداءات           

 وضعية تجعل املتعلم يستنبط قواعد الحوار ) قصة(                               -               

 علم إلى ممارسة تداول الكلمة بشكل منظم) تمثيل مسرحي(.                            وضعية تدفع املت -             

 راح حل لنزاع في محيطه.                                                                   وضعية توجه إلى اقت  -

 املخالف. : وضعية تخص استخالص قواعد الحوار و تقبل الرأي وضعية إدماج املوارد 

وار مع اقتراح : تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول االلتزام بزمن و مقام الحوضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة

 حلول ملشاكل مطروحة في محيطه.                                                                        

ص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  والتقويم أو خالل سيرورة  : تخص الصعوبات و النقائاملعالجة املحتملة 

 حوار في القسم.املقطع، مثل : التعصب للرأي الخاص أثناء ال

م معارف وسلوكات إيجابية  
ّ
ضرورة اكتساب املتعل

 تخّص الحياة األسرّية واملدرسة والوطن 
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مات املقاطع  الممطع الكفاءة الختامية
 
افقة  التدرج في  مراحل تنفيذ املقطع(:-سبات القبلية لكل مقطع )املكت هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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 املكتسبات القبلية: -1

عايش مع الغير) القسم   -
 
 البيت(. –الت

ة) انتخاب مندوب القسم املسا  - ة(.  –همة  في األعمال الجماعي  عي  طو 
 
 الحمالت الت

 : السير املنهجي للمقطع -2

 : تتمحور حول التعرف على املؤسسات التربوية و كيفية سيرها.                            نطالقوضعية ال 

                                                   وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                                      

                                                                      نشاطات أو أداءات:                                  

 نوي.   وضعية تمكن املتعلم من التعرف على مدرسته و املؤسسة التي ينتقل إليها في املتوسط و الثا -

 وضعية  تجعل املتعلم يميز بين امللكية الخاصة و العامة مبرزا دورها في املجتمع.     - 

 فع املتعلم إلى املحافظة على املمتلكات العامة.                                                     وضعية  تد -

                                                  التمييز بين امللكية الخاصة   و العامة.                                                               : وضعية تخص تصنيف املؤسسات التربوية ووضعية إدماج املوارد 

                                                                                                      : تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول املحافظة على امللكية الخاصة و العامة.  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة

: تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل سيرورة  املعالجة املحتملة

 املقطع، مثل :صعوبة التمييز بين امللكية الخاصة و العامة 

 

مناسبا   ه ما يرايتصّرف األستاذ في هذا الّتدّرج وفق 

به ك 
ّ
  ل من حيث عدد الحصص حسب ما تتطل

 
ّ
دون املساس   ة مية على حدوضعية مشكلة تعل

 06 النماءبالحجم الساعي املحدد للكفاءة محّل  
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  الكفاءة اخلتامية مستوى   التحكم مناذج ملؤشرات 

 وطين )املعامل األثرية(. تعّرف على الرتاث احملّلي وال ال*
)الثقايف( احملّلي: االحتفاالت الدينية والشعبية )املولد  الالّمـاّديو  ور، القصبات، الفّقارات...()املعامل األثرية احمللّية: قبور الدوملن، القصور وَلْقص املاّدي * تصنيف الرتاث 

 النبوي، عاشوراء ، يناير، املواسم...( 
 خالل صور وأشرطة وزايرات ميدانية...  * جرد للمعامل األثرية من

 زاره أو شاهده يف شريط.  *اجناز بطاقة فنية ملعلم أثري
 إىل محاية املعامل األثرية والرتاث الالمادي  ا يرمي *يقّدم اقرتاح

 ثراء الرتاث الوطين، يكتشف املتعلم  
 ويعرّب عن أمهّية محايته وترقيته. 

ول  
 األ

صل
الف

 

 ر )تقّبل الرأي املخالف( *التعّرف على قواعد احلوا
 منظّم بشكل احلوار  يف  ويشارك  الكلمة،  *تناول

 )متثيل مسرحي( *إدارة حوار يف القسم 
 أويف حميطه القريب داخل القسم مطروحة لنزاعات أو خالفات   )وساطة(  *اقرتاح حلول 

ينطلق من  يكون املتعلم قادرا على أن 
أمثلة واقعية للتعبري عن تبنيه للحوار  

اري   يف التواصل و  كأسلوب حض 
ثاين  رفضه لكل أشكال التمييز العنصري

ل ال
فص

ال
 

 ويصّنفها)للمراحل الثالث( التعرف على أنواع املؤّسسات الرتبوية  *
 . لي للمدرسة...( )تزيّي املؤّسسة، غرس األشجار، احرتام النظام الداخو على النفس والذات من خالل تبيان السلوك الواجب إتباعه ويدافع على امللكية العاّمة  

 انوية بعد السنة الرابعة متوّسط ابالنتقال إليها و التحاور مع موظفيها...... تعّرف على مدرسته، يتعرف على املتوّسطة اليت سيوجه إليها بعد السنة اخلامسة، والثبعد ال*

بعد التعـّرف على املؤّسسة الرتبوية،  
يكتشف كيفية سريها، وميّيز بّي  

 ، وامللكية العاّمة   مللكية اخلاّصةا
لث  وحيافط عليها. 

الثا
صل 

الف
 

 مالحظات وتوجهات:
 دقيقة( . 30نوح للحصة )ي يُكيّف األستاذ درسه وفق الزمن المم1

 ي يمكن لألستاذ أن يمنح للدرس حصة أو حّصتين وفق ما يقتضيه بناء التّعلمات. 2

 ل )تمارينو بحوثو جمع صورو إنجاز رسومات...(تكليف المتعلمين بأعمال بسيطة مكملة للدروس المقدمة على شك -3

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
 
 املخط



 

  
 31                                                                                        وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال

 

 

 

م قادرا على ربط الّصلة بين األحداث التاريخية لوطنه، للتعبير عن اعتزازه بهوّيته وانتمائه الوطنفي نهاية مرحل ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي:
ّ
 ي. ة التعليم االبتدائي يكون املتعل

  يكون املتعلم قادرا على في نهاية الطور الثاني  :ملمح التخرج من الطور الثاني
ّ
 سلسل الّتاريخي. تنظيم نشاطه، واالنضباط مع الوقت املخّصص له، وفهم الت

من تاريخ املغرب اإلسالمي و الدولة الجزائرية   في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على توظيف معالم تاريخية للتموقع في الزمن و التعرف على محطات الشاملة: الكفاءة

 الحديثة.  

 

لة  عليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على توظيف معامل اترخيية للتموقع يف الزمن و التعرف على حمطات من اتريخ املغرب اإلسالمي و الدو يف هناية السنة الرابعة من الت  الكفاءة الشاملة 
 اجلزائرية احلديثة.  

 الكفاءات اخلتامية   ين يادامل

 وظيفه يف احلياة اليومية يعتمد املعامل التارخيية األساسية لفهم التقومي التارخيي وت  أدوات ومفاهيم املادة 

 يستغل سندات مناسبة إلبراز التحوالت يف مشال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.  التاريخ العام 

ي حري اجلزائر ة اجلزائرية احلديثة يف منطقة البحر األبيض املتوّسط، بعد ربط العالقة بّي صناعة السفن وقّوة األسطول البيعرّب عن اعتزازه مبكانة الدول التاريخ الوطن   

 
 
 
 

 
 

 ادة التاريخ م
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الحجم   

 الساعي  

  توجيهات من الوثيقة       توجيهات حول آليات التنفيذ  

افقة    املر

 عدد احلصص     املعرفية املقترحة املوارد 

  قويم تشخيص يت 

تدريس التاريخ يعتمد على النطالق فــي األنشــطة  - 

ة ثــــــم   ة باســــــتغالل األحــــــدا  الشخصــــــي  التعليميــــــ 

ةدراسة املوضو   .عات التاريخي 

يــــــتم إنجـــــــاز وضـــــــعيات مشـــــــكلة تـــــــرتبط بمحـــــــيط   -

سبة إليه.
 
م وتكون لها دللة بالن

 
 املتعل

ــي لتحديـــــــــــد املراحـــــــــــل  - منـــــــــ م الز 
 
ــل اســـــــــــتعمال الســـــــــ

 الزمنية.
 

امل  - تقديم  يتّم  هي  ال  كما  املعرفية  حتويات 

املعلمي   التاريخ   ( الكتاب  في  واردة 

العاملي الوطني،  االجتماعي،  خص ي، 
ّ

  الش

جزيرة العربية قبل السالم، قيام  شبه ال 

ة. ولة السالمي   (،  الد 

من   - السندات  بعض  انتقاء  يتم   بل 

عم والثراء.    الكتاب املدرس ي للد 

 هجري.اليالدي، املتاريخ ال 

ل  و
األ

ع 
ط
ملق

ا
 

1 

 

 

 سا 2

 

ينبغي الحرص على استغالل أدوات  

ة   ة واكتساب مهارات منهجي  املاد 

ت  كاستعمال الخرائط و الرسوما

م لتجاوز صعوبات  
 
لتمكين املتعل

 التموقع في الزمان واملكان 

 2 التاريخ املعلمي. 

 املراحل التاريخية  

 مرحلة التاريخ القديم.  -

 مرحلة التاريخ الحديث.  -

 خ معاصرمرحلة التاري -

3 

 4 إدماج و تقويم و معالجة

   التقويم الفصلي األول  

ط السنوي 
 
   4السنة لتاريخ للتعّلمات ملادة ااملخط
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سا 2 ي هذا الّتدّرج وفق ما يراه  يتصّرف األستاذ ف 

مناسبا من حيث عدد الحصص حسب ما  

مية على حدا  
ّ
به كل وضعية مشكلة تعل

ّ
تتطل

دون املساس بالحجم الساعي املحدد للكفاءة 

 محّل الّنماء 

 السالمي لبالد املغربالفتح  

ني
ثا
 ال
طع

ملق
 ا

5 

 6 التحول في حياة املجتمع املغاربي في بعد الفتح.  

 7 ةالسالمي ةثار املعماريال  

 8 إدماج و تقويم و معالجة

  الثاني  التقويم الفصلي 

ساعات 3  عناصر قوة الدولة الجزائرية  

ث 
ثال

 ال
طع

ملق
ا

 

9 

 10 لجزائراألسطول البحري ا

11 

 12 عالقات الجزائر الخارجية 

13 

 14 إدماج و تقويم و معالجة

م الفصلي الثالث التقوي     
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  الكفاءة اخلتامية  : مؤشرات ملعايري التحكم

 )مقارنة اتريخ ما ابلنسبة ملعلم معّّي(  التعّرف على التاريخ املعلمي *
 كفرتات زمنية ممتدة بّي حدث مْعلم وآخر(   قدمي، حديث، معاصر(ف على املراحل التارخيية ويسميها )التعر *

 ملرحلة ومفهومها )اتريخ البداية واتريخ النهاية(؛ *حتديد ا
 فكرة تعاقب الزمن خبط الزمن  التعبري عن*
 التأريخ ابلتاريخ امليالدي والتاريخ اهلجري *

ساسية لفهم التقومي التارخيي  يعتمد املعامل التارخيية األ
ول  وتوظيفه يف احلياة اليومية. 

 األ
صل

الف
 

 ريخ البشرية بعد ظهور اإلسالم. *التعّرف على عناصر التحّول يف ات 
 *التعرف على الفتح اإلسالمي يف مشال إفريقيا بعد اجناز خريطة يف هذا الشأن؛ 

)املساجد، املدن: تيهرت، قلعة بين   االسالمي لبالد املغرب الفتح لتحول بعد الدالّة على ا العمارة اإلسالمية*دراسة مناذج من اآلاثر 
 ؛ تلمسان، إسدراتن )ورقلة...(   محّاد، أشري، جباية الناصرية،

 *ربط االاثر املعمارية مبظاهر التحول. 

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحّوالت يف مشال إفريقيا  
ثاين  بعد الفتح اإلسالمي. 

ل ال
فص

ال
 

 تعرف على معامل اتريخ اجلزائر يف العصر احلديث: ال* 
 العمران )القصبة، قصور الباايت وقصر الداي( 

 ة بّي صناعة السفن وقّوة البحرية اجلزائري يف منطقة البحر األبيض املتوّسط. *ربط العالق 
 التمثيل الدبلوماسي...( –*ذكر رموز السيادة )النقود 

زائرية احلديثة يف منطقة  يعرّب عن اعتزازه مبكانة الدولة اجل 
البحر األبيض املتوّسط، بعد ربط العالقة بني صناعة  

لث  ي. اجلزائر  السفن وقّوة األسطول البحري 
الثا

صل 
الف

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي 
 
 املخط
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م قادرا على املساهمة في اقتراح حلول ملشا ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي:

ّ
كل السكان والبيئة في محيطه القريب، بمعرفة معطيات الجغرافي في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكون املتعل

ي والوطني. 
ّ
  املحل

  يكون املتعلم قادرا على التموقع في املكان والزمان، وتحديد األبعاد. الطور الثانيفي نهاية   لثاني:ا ملمح التخرج من الطور 

 .استعمال خرائط مالئمة للكشف عن انتماءات الجزائر اإلقليمية على قادرا  املتعلم يكون  االبتدائي التعليم  من الرابعة السنة  نهاية في الشاملة: الكفاءة

 

اءات الوقاية من  وضرورة احلفاظ عليها ، مقرتحا إجر يف هناية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على استخالص أمهية املوقع ،وتنوع املوارد الطبيعية يف اجلزائر ،   الكفاءة الشاملة 
 املخاطر الكربى . 

 الكفاءات اخلتامية   امليادين 

 الئمة للكشف عن انتماءات اجلزائر االقليمية يستعمل خرائط م أدوات و مفاهيم املادة 

 ف املوارد الطبيعية املتجددة و غري املتجددة للمقارنة بينها و اقرتاح كيفية التعامل معها نيص السكان و التنمية 

 فها يقرتح اجراءات التصرف أمام املخاطر الكربى يف حميطه القريب بعد الكشف عن حجم اخلسائر اليت ختل  والبيئة  السكان  

 

 دة الجغرافيا ما
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احلجم  
 الساعي  

فقة اتوجيهات من الوثيقة املر        توجيهات حول آليات التنفيذ        املعرفية املقرتحةاملوارد   
عدد  

 احلصص 
  تقومي تشخيصي

 
 
 سا3
 
 

ل الكرة األرضية واخلريطة لتحديد  استعما
 موقع اجلزائر. 

ة واكتساب   ينبغي الحرص على استغالل أدوات املاد 

ة كاستعمال الخرائط و الرسومات مهارات  منهجي 

م من تجاوز صعوبات التموقع في 
 
لتمكين املتعل

 الزمان واملكان 

 املحيطات  القارات و

 و 
ت
وا
أد

 
دة 

ملا
م ا

هي
فا
م

 

1 

 2 اليابسة.  املاء و

 3 تنوع انتماءات الجزائر

 4 أهمية موقع الجزائر

 5 إدماج و تقويم ومعالجة  

  صلي األول التقويم الف

 
 سا2

 

املفاهيم   بمعجم  الستئناس 

ة من ص   البيداغوجي   52واملصطلحات 

م.  58إلى 
 
 من كتاب املتعل

لتعرف على مناطق املخاطر الكبرى في الجزائر ا

 )خريطة (

 

 

م و ضرو 
 
تنظيمها   رة إثارة روح املالحظة لدى املتعل

 تدقيقها. و 

 ) تعريف بسيط( تعريف باملوارد الطبيعية 

كا
س
ال

ية 
نم

لت
و ا

ن 
 

6 

 7 أنواع املوارد الطبيعية 

دة  ة غير املتجد   عقلنة استعمال املوارد الطبيعي 
8 

 9 إدماج و تقويم ومعالجة   

   الثانيالتقويم الفصلي                  

 4 اجلغرافيا السنةملادة   املخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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سا2   
 

ة   ينبغي الحرص على استغالل أدوات املاد 

ة.   واكتساب مهارات منهجي 
 قاية منها املخاطر الكبرى والو 

 

ئة 
بي
وال

ن 
كا
س
 10 ال

 11 ات الطبيعية في الجزائر مباملح 

 12 حماية البيئة املحلية 

 13 إدماج و تقويم ومعالجة   

  التقويم الفصلي الثالث 
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 مؤشرات ملعايري التحكم: 
 

 الكفاءة اخلتامية 

 

 موقع اجلزائر للتعّرف على  أو الكرة األرضية  *توظيف خريطة العامل 
 العريب  * حتديد موقع اجلزائر يف القارة اإلفريقية ويف املغرب. 

 )إفريقيا، البحر األبيض املتوسط، املغرب ـ الوطن العريب(. حتديد الفضاءات اجلغرافية املتنوعة اليت تنتمي إليها اجلزائر بواسطة الرسم أو التلوين *
 * ابراز أمهية موقع اجلزائر يف العامل.  

مل خرائط مالئمة للكشف عن يستع
 انتماءات اجلزائر اإلقليمية والقارية. 

صل
الف

 
ول 

األ
 

 املوارد الطبيعية )تعريف بسيط(.  على *التعرف 
 املتجددة. *تصنيف املوارد الطبيعية املتجددة وغري 

 لعقلنة وترشيد استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة.  *اقرتاح حلول 
 لطبيعية غري املتجددة. *اقرتاح بدائل للموارد ا

يصّنف املوارد الطبيعية املتجددة وغري  
املتجددة للمقارنة بينها واقرتاح كيفية  

ثاين  التعامل معها. 
ل ال

فص
ال

 

  اجلزائر نواع املخاطر الكربى يف ب *التذكري 
 *التعّرف على احملميات الطبيعية يف اجلزائر. 

 *السامهة بسلوكه يف محاية البيئة احملّلية. 
 . اح إجراءات وقائية من املخاطر الكربى *اقرت 

يقتـرح إجراءات التصرف أمام املخاطر  
الكربى يف حميطه القريب، بعد الكشف عن  

لث  حجم اخلسائر اليت ختّلفها 
الثا

صل 
الف

 

 

 

 

ط السنوي للتقويم البيد 
 
 اغوجي املخط


